
Karlstad – Világkupa 

2016.03.06-án rendezték meg a svédországi Karlstad városában a felnőtt női 

nagyformációs Világkupát, ahová eredményeink és ranglista helyezésünk alapján 

csapatunk kvalifikálta magát a rangos megmérettetésre. Az év első versenyére már 

januárban megtettük az előkészületeket, hiszen a nyugat-svédországi városba való utazás 

megszervezése komoly erőfeszítéseket igényelt. A közel 1400 km-re fekvő városba 

repülőgéppel, illetve vonattal jutottunk el.  

Év elejétől kezdve edzéseinken erre a versenyre készültünk, kitartó munkánk végül 

meghozta gyümölcsét. Edzőink minden lehetőséget megragadtak a felkészülésre, céljuk az 

volt, hogy a lehető legjobb formánkban utazhassunk ki a Világkupára. A verseny előtti 

hetekben már mi is egyre inkább éreztük, készen állunk az újabb világversenyre.  

Március 5-én csapatommal útnak indultunk a budapesti Liszt Ferenc nemzetközi 

repülőtérről. A novemberben megrendezett kazanyi Európa-bajnokságra is repülőgéppel 

utaztunk, így már volt némi tapasztalatunk ezzel kapcsolatban, a becsekkolás, illetve a 

repülés zökkenőmentesen zajlott. A Norwegian Air légitársasággal Stockholmig 

utazhattunk, innen vonattal folytattuk utunkat. Nagy élmény volt számunkra Arlanda 

Expresszel utazni, a 200 km/h-val haladó vonat kényelmessége és felszereltsége nem 

hagyott kivetnivalót maga után. Este érkeztünk meg Karlstad városába, ahol a Scandic 

hotelban 4 ágyas szobákban kaptunk elhelyezést. A svéd szállás kiváló volt, kellemes 

napokat töltöttünk el itt.  

Másnap rendezték meg a Világkupát a Hammarö Arénában, ahová szállásunkról 

transzferrel jutottunk el. A 10 órakor megrendezésre kerülő színpadpróba után csak 16 

órakor léptünk színpadra, így volt időnk sminkünk illetve hajunk elkészítésére, amelyek 

fontos szempontnak számítanak egy ilyen rangos eseményen. A döntős kűrünk előtt rövid 

edzéssel melegítettünk be, átbeszéltük mi mindenre kell figyelnünk tánc során. A döntő 3. 

körében léptünk színpadra, tudtuk, hogy az elkövetkezendő pár percen fog múlni minden, 

kizárólag a tökéletes produkcióra törekedtünk. Koreográfiánkat teljes extázisban táncoltuk 

végig, ahogy haladtunk előre a táncunkban, úgy egyre inkább fűtött minket a vágy, hogy 

minden hibátlanul sikerüljön. Edzőink elmondása szerint körünk kitűnően sikerült, így 

teljes izgalomban vártuk az eredményhirdetést, amire mindössze pár percet kellett várni 

hála a svéd versenyszervezésnek. Csapatunk szoros körben ölelkezve várta az eredmények 

kihirdetését, majd mikor meghallottuk az elhangzó 2. helyezett csapat nevét tudtuk: 

másodszorra is Világkupa győztesek lettünk. Teljes örömben, sírva és egyszerre nevetve 

vettük át a kupát, majd felhangzott a magyar Himnusz, így az egész csarnok hacsak pár 

percig is, de értünk állt, minket ünnepelt.  

Verseny után szállásunkon összejövetellel ünnepeltünk, mindenki boldog volt, hogy ezt az 

élményt közösen élhetjük meg. Hatalmas öröm volt számunkra, hogy a hazafele úton a 

repülőgépünket csapattársunk apukája vezette, aki az út kezdetekor bemondta 

eredményünket, így a gép utasai éljenezve és tapsolva gratuláltak nekünk. Utunk tökéletes 

lezárásaként a magyarországi reptéren szintén egy csapattársunk anyukája pezsgővel várt 

minket, így közösen koccintottunk eredményünkre, ezzel lezárva svéd kirándulásunkat.  

A csapat nevében szeretném megköszönni edzőinknek, Madár Eszternek, Tromlerné Rusz 

Ritának illetve Tromler Kálmánnak a felkészítést, illetve a felejthetetlen utazást. A High 

Five tavalyi évben aratott sikerei után, így már kétszeres Világkupa győztesnek mondhatja 

magát.  
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